Ρυθμίσεις εφαρμογής Microsoft Outlook
Γενικές πληροφορίες
Για τη χρήση της εφαρμογής MS Outlook για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στην
υπηρεσία νέφους MS Office 365 θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:
-

Οι εκδόσεις λογισμικού που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω:
o MS Outlook 2013 και νεότερη, MS Office 365 εφόσον διαθέτουν τις τελευταίες ενημερωμένες
εκδόσεις.
o Οι εκδόσεις MS Outlook 2010, 2007 δεν υποστηρίζονται.

Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν την τελευταία έκδοση MS Office 365 εφόσον είναι δικαιούχοι της
συνδρομής MS Office 365 A3, σύμφωνα με τις Οδηγίες Εγκατάστασης MS Office 365.
-

-

Τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται είναι τα παρακάτω:
o Windows 10 και νεότερα
o Apple MacOS, Apple iOS
o Android
Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας της εφαρμογής με το διακομιστή αλληλογραφίας που υποστηρίζονται
είναι τα παρακάτω:
o Exchange με χρήση modern authentication
o IMAP/SMTP με χρήση basic authentication
o POP3/SMTP με χρήση basic authentication

Προσοχή: Επειδή η μέθοδος πιστοποίησης basic authentication παρουσιάζει θέματα ασφαλείας και
αναμένεται να σταματήσει η υποστήριξή της τον Οκτώβριο του 2022, προτείνεται η ρύθμιση της εφαρμογής
MS Outlook με χρήση του πρωτοκόλλου Exchange και της μεθόδου πιστοποίησης modern authentication.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες ρύθμισης της εφαρμογής MS Outlook ανά έκδοση και λειτουργικό σύστημα:
•
Ρυθμίσεις εφαρμογής MS Outlook 2013/2016 σε Windows 10
•
Ρυθμίσεις εφαρμογής MS Outlook 2019 σε Windows 10
•
Ρυθμίσεις εφαρμογής MS Outlook 365 σε Windows 10
•
Ρυθμίσεις εφαρμογής MS Outlook 365 σε Apple Mac OS
•
Ρυθμίσεις εφαρμογής MS Outlook 365 σε Apple iOS
•
υθμίσεις εφαρμογής MS Outlook 365 σε Android

Ρυθμίσεις εφαρμογής MS Outlook 2013/2016 σε Windows 10
Πριν προχωρήσετε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής MS Outlook θα πρέπει να ελέγξετε την έκδοση που
διαθέτετε. Εφόσον διαθέτετε έκδοση MS Outlook 2013 ή 2016 θα πρέπει να προχωρήσετε σε κάποιες προαπαιτούμενες ρυθμίσεις.
Ο έλεγχος της έκδοσης γίνεται επιλέγοντας από το κεντρικό μενού επιλογών του Outlook την επιλογή File
και από το κατακόρυφο μενού αριστερά την επιλογή Office Account. Ακριβώς κάτω από το εικονίδιο του
Office αναγράφεται η έκδοσή του.

Προαπαιτούμενες ρυθμίσεις για MS Outlook 2013
Το Outlook 2013 σε Windows 10 υποστηρίζει σύνδεση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω πρωτοκόλλου
Exchange και χρήσης modern authentication, εφόσον:
•
•

διαθέτετε ενημερωμένη έκδοση (μεταγενέστερη της Version 15.0.4971.1000 μετά το Service Pack 1
και το update KB 4043461 του Οκτωβρίου 2017) και
έχετε προχωρήσει στις παρακάτω ρυθμίσεις της registry του υπολογιστή σας:

Ενεργοποίηση της μεθόδου πιστοποίησης Modern Authentication στο Outlook 2013
Registry key

Type

Value

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\EnableADAL

REG_DWORD

1

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\Version

REG_DWORD

1

Υποχρέωση του MS Outlook 2013 να χρησιμοποιεί Modern Authentication
Registry key
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\AlwaysUseMSOAut
hForAutoDiscover

Type
REG_DWORD

Value
1

Προαπαιτούμενες ρυθμίσεις για MS Outlook 2016
Το Outlook 2016 υποστηρίζει σύνδεση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω πρωτοκόλλου Exchange και
χρήσης modern authentication, εφόσον:
•
•

διαθέτετε ενημερωμένη έκδοση (μεταγενέστερη της Version 16.0.4600.1000 με το update KB
4051890 του Νοεμβρίου 2017) και
έχετε προχωρήσει στις παρακάτω ρυθμίσεις της registry του υπολογιστή σας:

Υποχρέωση του MS Outlook 2016 να χρησιμοποιεί Modern Authentication
Registry key
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\AlwaysUseMSOAut
hForAutoDiscover

Type
REG_DWORD

Value
1

Ρύθμιση Εφαρμογής Outlook
Τα βήματα ρύθμισης της εφαρμογής για τον ιδρυματικό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
υπηρεσία νέφους MS Office 365, είναι τα παρακάτω:
1. Από την εφαρμογή MS Outlook, και το κεντρικό μενού επιλογών επιλέγετε File και στη συνέχεια
πατάτε το κουμπί Account Settings και την επιλογή Account Settings.

2. Στο εμφανιζόμενο παράθυρο θα επιλέξετε το κουμπί New για να δημιουργήσετε ένα νέο
λογαριασμό στην εφαρμογή. Αμέσως θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο για να ξεκινήσει η διαδικασία
δημιουργίας του λογαριασμού σας.
3. Θα εισάγετε το Ονοματεπώνυμό σας, την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
διαθέτετε στην υπηρεσία νέφους MS Office 365 (είναι πλέον της μορφής username@tuc.gr), και τον
ιδρυματικό σας κωδικό προσβασης.

4. Η εφαρμογή ξεκινά να επικοινωνήσει με τους διακομιστές της υπηρεσίας νέφους MS Office 365
και ρυθμίζεται αυτόματα. H διαδικασία αυτή μπορεί να κρατήσει λίγα λεπτά.

5. Θα σας ζητηθεί πιστοποίηση των στοιχείων σας, μέσω σελίδας της Microsoft. Εσείς θα εισάγετε το
UPN σας (της μορφής username@tuc.gr) και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σας
λογαριασμού.

6. Η εφαρμογή θα ολοκληρώσει με επιτυχία την παραμετροποίηση του λογαριασμού σας. Εσείς θα
ενεργοποιήσετε την επιλογή Change Account Settings και θα πατήσετε το κουμπί Next.

7. Σας προτείνουμε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Use cached exchange mode και στην επιλογή
Mail to keep offline να μετακινήσετε το slider μέχρι το δεξιό του άκρο (All), ώστε να έχετε
διαθέσιμο το σύνολο των μηνυμάτων σας τοπικά στον υπολογιστή σας ακόμα και όταν δεν είστε
συνδεδεμένοι σε δίκτυο, αλλά και να επιτύχετε καλύτερες επιδόσεις. Τέλος, θα πατήσετε το
κουμπί Finish για να ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση του λογαριασμού σας.

8. Η εφαρμογή θα σας ζητήσει να κάνετε επανεκκίνησή της, ώστε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις εφαρμογής MS Outlook 2019 σε Windows 10
Τα βήματα ρύθμισης της εφαρμογής για τον ιδρυματικό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
υπηρεσία νέφους MS Office 365, είναι τα παρακάτω:
1. Από την εφαρμογή MS Outlook, και το κεντρικό μενού επιλογών επιλέγετε File και στη συνέχεια
πατάτε το κουμπί Account Settings και την επιλογή Account Settings.

2. Στο εμφανιζόμενο παράθυρο θα επιλέξετε το κουμπί New για να δημιουργήσετε ένα νέο
λογαριασμό στην εφαρμογή. Αμέσως θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο για να ξεκινήσει η διαδικασία
δημιουργίας του λογαριασμού σας.
3. Θα εισάγετε την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτετε στην υπηρεσία
νέφους MS Office 365 (είναι πλέον της μορφής username@tuc.gr), και θα πατήσετε Connect.

4. Η εφαρμογή ξεκινά την επικοινωνία με τους διακομιστές της υπηρεσίας νέφους MS Office 365 και
ρυθμίζεται αυτόματα. H διαδικασία αυτή μπορεί να κρατήσει λίγα λεπτά.

5. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί πιστοποίηση των στοιχείων σας, μέσω σελίδας της Microsoft. Εσείς θα
εισάγετε το UPN σας (της μορφής username@tuc.gr) και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού
σας λογαριασμού.

6. Στη συνέχεια θα απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Να επιτρέπεται στον οργανισμό να
διαχειρίζεται τη συσκευή μου” και θα πατήσετε OK.

7. Στη συνέχεια ολοκληρώνεται η διαδικασία. Πατήστε Τέλος, και προχωρήσετε σε επανεκκίνηση της
εφαρμογής.

8. Στη συνέχεια, σας προτείνουμε να ρυθμίσετε την offline λειτουργία του λογαριασμού σας.
Επανέρχεστε στις ρυθμίσεις λογαριασμού από την επιλογή File και Account Settings, επιλέγετε το
όνομα του λογαριασμού σας που μόλις ρυθμίσατε κα πατάτε το κουμπί Change.

9. Ελέγξτε ότι η επιλογή Χρήση της κατάστασης λειτουργίας Cached Exchange είναι ενεργοποιημένη,
και στην επιλογή Αλληλογραφία προς διατήρηση εκτός σύνδεσης μετακινήσετε το slider μέχρι το
δεξιό του άκρο (All), ώστε να έχετε διαθέσιμο το σύνολο των μηνυμάτων σας τοπικά στον
υπολογιστή σας ακόμα και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο, αλλά και να επιτύχετε καλύτερες
επιδόσεις. Θα πατήσετε το κουμπί Next και μετά Finish για να ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση
του λογαριασμού σας.

10. Mετά το τέλος των ρυθμίσεων θα σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση της εφαρμογής.

Ρυθμίσεις εφαρμογής MS Outlook 365 σε Windows 10
Τα βήματα ρύθμισης της εφαρμογής Outlook 365 για τον ιδρυματικό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην υπηρεσία νέφους MS Office 365, είναι τα παρακάτω:
1. Από την εφαρμογή MS Outlook 365, και το κεντρικό μενού επιλογών επιλέγετε File και στη συνέχεια
πατάτε το κουμπί Account Settings και την επιλογή Account Settings.

2. Στο εμφανιζόμενο παράθυρο θα επιλέξετε το κουμπί New για να δημιουργήσετε ένα νέο
λογαριασμό στην εφαρμογή. Αμέσως θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο για να ξεκινήσει η διαδικασία
δημιουργίας του λογαριασμού σας.

3. Θα εισάγετε την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτετε στην υπηρεσία
νέφους MS Office 365 (είναι πλέον της μορφής username@tuc.gr), και θα πατήσετε Connect.

4. Η εφαρμογή ξεκινά την επικοινωνία με τους διακομιστές της υπηρεσίας νέφους MS Office 365 και
ρυθμίζεται αυτόματα. H διαδικασία αυτή μπορεί να κρατήσει λίγα λεπτά.
5. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί πιστοποίηση των στοιχείων σας, μέσω σελίδας της Microsoft. Εσείς
θα εισάγετε το UPN σας (της μορφής username@tuc.gr) και τον κωδικό πρόσβασης του
ιδρυματικού σας λογαριασμού.

6. Στη συνέχεια θα απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Να επιτρέπεται στον οργανισμό να
διαχειρίζεται τη συσκευή μου” και θα πατήσετε OK.

7. Σας προτείνουμε να ρυθμίσετε την offline λειτουργία του λογαριασμού σας. Επανέρχεστε στις
ρυθμίσεις λογαριασμού από την επιλογή File και Account Settings, επιλέγετε το όνομα του
λογαριασμού σας που μόλις ρυθμίσατε κα πατάτε το κουμπί Change.

8. Ελέγξτε ότι η επιλογή Use cached Εxchange mode to download email to an Outlook data file είναι
ενεργοποιημένη, και στην επιλογή Download email for the past μετακινήσετε το slider μέχρι το
δεξιό του άκρο (All), ώστε να έχετε διαθέσιμο το σύνολο των μηνυμάτων σας τοπικά στον
υπολογιστή σας ακόμα και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο, αλλά και να επιτύχετε καλύτερες
επιδόσεις.

9. Θα πατήσετε το κουμπί Next και μετά Done για να ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση του
λογαριασμού σας.

10. Τέλος σας προτείνετε να κάνετε επανεκκίνηση της εφαρμογής.

Ρυθμίσεις εφαρμογής MS Outlook 365 σε Apple Mac OS
Τα βήματα ρύθμισης της εφαρμογής Outlook 365 για τον ιδρυματικό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην υπηρεσία νέφους MS Office 365 σε λειτουργικό σύστημα Mac OS, είναι τα παρακάτω:
1. Από το οριζόντιο μενού του Outlook επιλέγετε Tools και στη συνέχεια Accounts.
2. Πατήσετε το κουμπί + ή την επιλογή Add Email Account για να προσθέσετε έναν νέο λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Αρχικά εισάγετε το ιδρυματικό σας email (της μορφής username@tuc.gr)

4. Επιλέγετε τον τύπο της σύνδεσης με το διακομιστή αλληλογραφίας της υπηρεσίας νέφους MS Office
365. Στην περίπτωσή σας επιλέγετε Office 365.

5. Η εφαρμογή ξεκινά την επικοινωνία με τους διακομιστές της υπηρεσίας νέφους MS Office 365 και
ρυθμίζεται αυτόματα. H διαδικασία αυτή μπορεί να κρατήσει λίγα λεπτά.
6. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί πιστοποίηση των στοιχείων σας, μέσω σελίδας της Microsoft. Εσείς θα
εισάγετε το UPN σας (της μορφής username@tuc.gr) και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού
σας λογαριασμού.

7. Η ρύθμιση του λογαριασμού σας έχει ολοκληρωθεί.

8. Στη συνέχεια επιλέξετε ξανά από το οριζόντιο μενού τις επιλογές Tools, Accounts, πατήσετε επάνω
στο λογαριασμό που δημιουργήσατε και στις ιδιότητες του λογαριασμού του πατήστε το κουμπί
Αdvanced.
Από την καρτέλα Folders επαληθεύσατε ότι τα απεσταλμένα μηνύματα (Send), τα πρόχειρα (Drafts),
τα ανεπιθύμητα (Junk) και τα διεγραμμένα (Trash) αποθηκεύονται στο server.

Ρυθμίσεις εφαρμογής MS Outlook 365 σε Apple iOS
Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό του ιδρυματικού ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου σε λειτουργικό Apple
iOS ή iPadOS της φορητής Apple συσκευής σας, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή MS
Outlook ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
Aπόκτηση της εφαρμογής Outlook 365
Αρχικά θα πάτε στο Apple Store της φορητής συσκευής σας και να κατεβάσετε την εφαρμογή Microsoft
Outlook για το λειτουργικό σας σύστημα.
Δημιουργία λογαριασμού
Αρχικά κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής Outlook. Στο αρχικό παράθυρο που θα ανοίξει, η εφαρμογή σας
ζητά να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (της μορφής username@tuc.gr). Την
εισάγετε και πατάτε Προσθήκη λογαριασμού.

Στη συνέχεια, η εφαρμογή συνδέεται με την υπηρεσία νέφους MS Office 365 και ζητά να κάνει πιστοποίηση
της ταυτότητάς σας. Εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, βάζοντας την email διεύθυνσή σας (σε
μορφή username@tuc.gr) και πατάτε Επόμενο.

Στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού σας και πατάτε Είσοδος.

Ολοκληρώνοντας τις ρυθμίσεις εμφανίζεται ένα παράθυρο που ρωτάει αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τις
ειδοποιήσεις της εφαρμογής Outlook. Eφόσον επιθυμείτε να εμφανίζεται ειδοποίηση κάθε φορά που
λαμβάνετε email πατάτε Ενεργοποίηση και επιλέγετε Ενεργοποίηση ή Όχι.

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Outlook.

Ρυθμίσεις εφαρμογής MS Outlook 365 σε Android
Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό του ιδρυματικού ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου σε λειτουργικό Android
της φορητής συσκευής σας, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή MS Outlook ακολουθώντας τα
παρακάτω βήματα.
Απόκτηση της εφαρμογής Outlook
Αρχικά θα πάτε στο Play Store της φορητής συσκευής σας και θα κατεβάσετε την εφαρμογή Microsoft
Outlook για το λειτουργικό σας σύστημα.
Δημιουργία λογαριασμού
Kάνετε εκκίνηση της εφαρμογής Outlook. Στο αρχικό παράθυρο που θα ανοίξει, η εφαρμογή σας ζητά να
εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (της μορφής username@tuc.gr). Την εισάγετε και
πατάτε Προσθήκη λογαριασμού.

Στη συνέχεια, η εφαρμογή συνδέεται με την υπηρεσία νέφους MS Office 365 και ζητά να κάνει πιστοποίηση
της ταυτότητάς σας. Εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, βάζοντας την email διεύθυνσή σας (σε
μορφή username@tuc.gr) και πατάτε Συνέχεια.

Στο επόμενο βήμα εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού σας και πατάτε Είσοδος.

Ολοκληρώνοντας τις ρυθμίσεις εμφανίζεται ένα παράθυρο που ρωτάει αν θέλετε να προσθέσετε άλλο
λογαριασμό στην εφαρμογή Outlook. Πατήστε την επιλογή Ίσως Αργότερα και κάνετε έξοδο από το
Outlook.

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Outlook.

